
ZMLUVA o POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 176/2019
uzatvorená podľa 9 51 a 5 628 Občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:
Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na-2002/689
lČO: 31818625
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2087 6637
zastúpený: Mgr. Ondrej Šebesta, správca nadácie
(ďalej len „Nadácia SPP")

Príjemca: Technické služby Tvrdošín
so sídlom: Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
IČO: 00490628
IBAN: SK17 0200 0000 0000 0933 1332
zastúpený: Marián Ondrašák
(ďalej len „príjemca")

Článok I

Predmet plnenia

1. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 11. septembra 2019 sa poskytovateľ
zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 19 000 EUR (slovom: devätnásťtisíc
eur), ďalej len „finančný príspevok" na projekt: Žiť ako rodina - spájame mesto.

2. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu projektu: Žiť ako
rodina - spájame mesto, za účelom: zachovanie kultúrnych hodnôt. Finančný príspevok je
účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Článok !!

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ odovzdá príjemcovi finančný príspevok prevodom na účet príjemcu uvedený
vzáhlaví tejto zmluvy, po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami v termínoch
uvedených v Prílohe č. 2 - Podmienky poskytnutia finančného príspevku, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije spôsobom a podľa podmienok, ktoré sú
uvedené Prílohe č. 2 — Podmienky poskytnutia finančného príspevku a v Prílohe č. 3 - Pokyny
pre spracovanie záverečnej správy o použití finančného prispevku, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

3. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije na verejnoprospešné účely a len spôsobom,
ktorý je vsúlade s 550 zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Toto
ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých príjemcom podporených partnerov a ich aktivity v rámci
plnenia účelu použitia finančného príspevku podľa tejto zmluvy.



Článok m
Vrátenie finančného príspevku

1. Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi v plnej výške
a poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť, v prípade ak
a) príjemca použije finančný príspevok v rozpore s účelom tejto zmluvy podľa čl. |

b) príjemca sa dopustítakéhokonania, (i) ktoré môže ohroziťobchodné záujmy poskytovateľa
alebo jeho zriaďovateľa; (ii) ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky, a to najmä ale nielen vo vzťahu k účelu tejto zmluvy; (iii) ktoré je v rozpore
s etickými princípmi a základnými pravidlamimorálkya ako také môže ohroziťdobré meno
a/alebo obchodnú povesť poskytovateľa, jeho zriaďovateľa

c) príjemca nepredloží záverečnú správu podľa prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení poskytovateľa
od zmluvy príjemcovi a príjemca je povinný najneskôr do 30 dníod doručenia tohto oznámenia
vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi.Pokiaľsa príjemca dostanedo omeškania
s vrátením finančného príspevku poskytovateľovije príjemca povinnýzaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% denne za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené vtejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

2. Zmluva nadobúda účinnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, sjej obsahom súhlasia, na znak čoho ju

podpisujú.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvnú

voľnosť nebola obmedzená.
5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 vyhotovenie

a príjemca 1 vyhotovenie.

Prílohy:
Č. 1 Popis a rozpočet projektu
Č. 2 Podmienky poskytnutia finančného príspevku
Č. 3 Pokyny pre spracovanie záverečnej správy o použití finančného príspevku
Č. 4 Súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu
Č. 5 Súhlas dotknutých osôb s vyhotovením a použitím obrazových, zvukových, obrazovo-
zvukových a/alebo audiovizuálnych záznamoch záznamov (na stiahnutie k dispozícii na
httpszl/www.nadaciaspp.sk/sk/o-naslf79)
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\Marůn Ondťašák, Mgr. Ondrej Šebesta

príjemca správca Nadácie SPP, poskytovateľ


